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Okirat száma: 7-1/2019. 


Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Szeghalom Város 
Önkormányzat Intézményműködtető Központja alapító okiratát a következők szerint 
adom ki: 


1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 


1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja 


1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 5520 Szeghalom, Tildy u. 19-21. 
1.2.2. telephelye(i): 
 


 telephely megnevezése telephely címe 
1 Konyha, ebédlő 5520 Szeghalom, Ady utca 2. 
2  5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 9-11. 


2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 


2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. január 1. 


3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 


3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


 
 


4. A költségvetési szerv tevékenysége 
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4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  


A költségvetési szerv a 2012. évi CLXXXVIII. tv a köznevelési feladatot ellátó egyes 
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről és a 2012.12.12-i 
átadás-átvételi megállapodás alapján ellátja az önkormányzati tulajdont képező ingatlanban 
folyó állami köznevelési feladatellátáshoz kapcsolódó ingó és ingatlan vagyon működtetését. 
Továbbá a működési területen biztosítja a bölcsődei, az óvodai intézményi-, iskolai 
intézményi-, tanulói kollégiumi-, üdülői, tábori-, munkahelyi és az intézményen kívüli 
étkeztetést, egyéb vendéglátást valamint szálláshely szolgáltatást. 


4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 


1 841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő 
szolgálatai 


4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  


Egyéb szolgáltató, intézményműködtetési és étkeztetési tevékenységet végző költségvetési 
szerv. 
 


4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 


 kormányzati 
funkciószám 


kormányzati funkció megnevezése 


1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 


2 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 


3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 


5 104035 Gyermekétkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali 
intézményében 


6 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 


 


4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  


Az intézmény ellátó, és kisegítő szolgáltatásai Szeghalom városban. Gyermekétkeztetés 
feladat-ellátása Szeghalom városában. Külső étkezők ellátása szeghalmi járás területén 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosokra terjed ki. 
 


4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa:  


A vállalkozási tevékenysége nem haladhatják meg a költségvetési szerv összes kiadás 
módosított előirányzatának 2%-át. 
 


5. A költségvetési szerv szervezete és működése 


5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
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Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg pályázat útján, 5 éves 
időtartamra, közalkalmazotti jogviszonyban. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a 
polgármester gyakorolja. 
 


5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 


1 közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. Törvény 
2 munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Tv. 
3 megbízási jogviszony Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 


4 
közfoglalkoztatási 
jogviszony 


a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011.évi CVI. törvény 


 


 
 








Okirat száma: 6-1/2019. 


Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 


 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a, és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC törvény 21. § (2) alapján a  Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 


 


1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 


1.1.A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 


1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 5520 Szeghalom, Petőfi u. 1.  
1.2.2. telephelye(i): 


 telephely megnevezése telephely címe 
1 Szivárvány Óvoda 5520 Szeghalom, Újtelep III. u. 15. 
2 Mesevarázs Óvoda 5520 Szeghalom, Fáy u. 12.  
3 Lurkó Bölcsőde 5520 Szeghalom, Kossuth u. 5.  


2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 


2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1996.03.01. 


2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2.2.2. székhelye: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 


3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 







2 


3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1.  megnevezése: Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3.2.2. székhelye: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


4. A költségvetési szerv tevékenysége 


4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
szerinti óvodai nevelés 3 éves kortól, a tankötelezettség megkezdéséig, valamint 3 éven aluli 
gyermekek gondozása – nevelése.   


4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 


1 851020 óvodai nevelés 


4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az óvoda a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 8. §-a alapján a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig 
nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges a teljes óvodai életet 
magába foglaló foglalkoztatások keretében folyik. Az óvoda a gyermek három éves korától 
ellátja- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben meghatározottak szerint – a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő 
feladatokat is. Integráltan történő óvodai ellátás keretében kiemelt figyelmet igénylő 
gyermekek ellátása: 
- Sajátos nevelési igényű gyermekek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki 


a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 
vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 


- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek 
- Kiemelten tehetséges gyermekek 
- Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
 
Gyermekjóléti alapellátások, bölcsőde: A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli 
gyermekek napközbeni ellátását szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. 


4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 


 kormányzati 
funkciószám 


kormányzati funkció megnevezése 


1 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
2 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 


3 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 
szakmai feladata 


4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
5 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 


4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Szeghalom Város és vonzáskörzete.  
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 


5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: az intézmény vezetőjét a Képviselő-
testület bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján – 
pályáztatás útján – határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony mellett a magasabb 
vezetői beosztás határozott időre 5 évre szól. Felette egyéb munkáltatói jogokat a 
polgármester gyakorolja. 


 
 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 


 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 


1 közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. 
törvény 


2 munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 


3 
közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 


kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 


6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 


6.1. A köznevelési intézmény 
6.1.1. típusa: Többcélú közös igazgatású köznevelési intézmény 
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Óvodai nevelés a többi 


gyermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. 
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény pénzügyi, gazdasági 


feladatait a Szeghalmi Polgármesteri Hivatal (székhelye: 5520 Szeghalom, Szabadság 
tér 4-8.) látja el. 


 
 


6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 


 
 
 
 


 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése maximális gyermek-, 
tanulólétszám 


1 Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde  
(5520 Szeghalom, Petőfi u. 1.) 


 125 


2 Szivárvány Óvoda (5520 Szeghalom, Újtelep 
III. u. 15.) 


 75 
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3 Mesevarázs Óvoda (5520 Szeghalom, Fáy u. 
12.) 


 100 


4 Lurkó Bölcsőde (5520 Szeghalom, Kossuth u. 
5.) 


 52 


6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 


 


ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 


vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 


az ingatlan 
funkciója, célja 


1 5520 Szeghalom, Petőfi u. 1. 1024/1. használati jog óvoda 


2 5520 Szeghalom, Újtelep III. u. 
15. 


2416 használati jog óvoda 


3 5520 Szeghalom, Fáy u. 12. 489/5. használati jog óvoda 
4 5520 Szeghalom, Kossuth u. 5. 2001/2. használati jog bölcsőde 


 
 








________________________________________________________________________________________________ 


   Szeghalom Város Polgármesterétől 
          


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623 


 


 


ELŐTERJESZTÉS 


 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 


2019. január 24-én tartandó rendkívüli ülésére 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


Mellékelten beterjesztem Szeghalom Város Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal 


kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 10/2017.(V.30.) önkormányzati rendelet módosítását és 


annak 


Indokolását 


Szeghalom Város Képviselő Testülete 10/2017. (V.30.) sz. rendeletével szabályozta a települési 


szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatást. A rendeletet a képviselő testület az 


Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdése, valamint a Hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 


35.§ a - g pontjaiban és a 39.§ (2)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, illetve a 


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában 


foglaltak alapján alkotta meg. 


A helyi rendelet 5.§-a szabályozza a lomhulladékokkal kapcsolatos eljárást. Az (1) bekezdés a 


közszolgáltató részére évi egy alkalmat ír elő, amikor el kell szállítania megadott időpontban a 


lakosságnál képződő lomhulladékot.  


Az elmúlt időszak tapasztalata, valamint a lakosságtól érkezett észrevételek azt mutatják, hogy az 


évi egy alkalom kevésnek bizonyul, legalább évente kétszer szükséges lakossági lomhulladékot 


elszállítani. A térség több településében is évi két alkalommal történik a lakossági lomhulladék 


elszállítása. 







Fentiek miatt szükségessé vált a helyi rendeletünk 5.§ (1) bekezdésének módosítása, annak 


érdekében, hogy évente két alkalommal legyen lomhulladék elszállítás.  


HATÁSVIZSGÁLAT: A rendelet módosítása a környezetre pozitív hatással van, mivel a szervezett 


hulladékgyűjtés bővítése hozzájárul a környezettudatos lakossági hulladékkezeléshez, így várható 


az illegális hulladékelhelyezések további csökkenése.  


Kérem a rendeletmódosítás elfogadását! 


 


Szeghalom, 2019. 01. 15. 


 


Az előterjesztést készítette: 
 
Nagy István, műszaki irodavezető 
Baraksó Szabolcs, műszaki ügyintéző 


 


                                                                                                                                Macsári József 
 polgármester 








Okirat száma: 7/2019. 


Módosító okirat 


Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja a Szeghalom Város 
Önkormányzatának Képviselő Testülete által 2017. november 22. napján kiadott 125-
1/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-
a alapján valamint a Képviselő-testület 7/2019. (I.24.) számú határozatának 
figyelembevételével a következők szerint módosítom: 
 


1. Az alapító okirat 4.4 pontja helyébe a következő rendelkezés lép 
 


4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 


 kormányzati 
funkciószám 


kormányzati funkció megnevezése 


1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 


2 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 


3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 


5 104035 Gyermekétkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali 
intézményében 


6 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 


 


2. Az alapító okirat 5.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 


5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 


1 közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. Törvény 
2 munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Tv. 
3 megbízási jogviszony Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 


4 
közfoglalkoztatási 
jogviszony 


a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011.évi CVI. törvény 


 


Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
Kelt: Szeghalom, 2019. január 24. 


P.H. 
Macsári József 
polgármester  








Okirat száma: 6/2019. 


Módosító okirat 


 
 A  Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde a Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-
testülete által 2017. március 8. napján kiadott, 16-1/2017. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a 6/2019. (I.24.) számú Képviselő-
testület határozatának figyelembevételével a következők szerint módosítom: 
 
 
1. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 


 kormányzati 
funkciószám 


kormányzati funkció megnevezése 


1 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
2 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 


3 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 
szakmai feladata 


4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
5 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 


 
 


2. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 


 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 


1 közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. 
törvény 


2 munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 


3 
közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 


kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 


 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 


Kelt: Szeghalom, 2019. január 24. 


P.H. 


                             Macsári József 
                              polgármester 








________________________________________________________________________________________________ 
Ügyintézés helye: Városi Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási idő: Hétfő 800-1600 1300-1600 
Címe: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.  Kedd 800-1200 nincs 
Tel.: 66/371-611/27. mellék, Fax: 66/371-623.  Szerda nincs  
E-mail: polgarmester@szeghalom.hu  Csütörtök 800-1200 1300-1600 


  Péntek 800-1200 nincs 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623 


 
 
 
 


Előterjesztés  
a Képviselő-testület 2019. január 24-i rendkívüli ülésére 


 
 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
dr. Ruzsa Ilona kérelemmel fordult az Önkormányzat felé. 
2019. január 1. napjától a rendelési ideje megváltozott. 
 
 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Szeghalom Város Önkormányzat képviselő-testülete a Gyermekfogászati körzetben a 
rendelési időt 2019. január 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Hétfő: 08:00-17:00 óra 
Kedd: 08:00-17:00 óra 
Szerda: 07:00-09:00 óra 
Csütörtök: 08:16:00 óra 
Péntek: 07:00-09:00 óra 
 
 
  
 
 
 
                                                                                         Macsári József 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: 
 
dr. Pénzely Erika 
jegyző 



mailto:szociroda@szeghalom.hu






Okirat száma: 4/2019. 


Módosító okirat 


A Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Szeghalom a 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2018. május 28.  
 napján kiadott 60-1/2018. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Képviselő-testület 4/2019. (I.24.) számú határozatának 
figyelembevételével a következők szerint módosítom:  
 
1. Az alapító okirat 4.4 pontja helyébe  a következő rendelkezés lép: 


4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 


 


 
kormányzati 
funkciószám 


kormányzati funkció megnevezése 
 
 


  1 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
2 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása 
3 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
4 082044 Könyvtári szolgáltatások 
5 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 


 2. Az alapító okirat 5.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 


5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 


 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 


1 Közalkalmazott a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 


2 Munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. az 
irányadó 


3 
Közfoglalkoztatási 
jogviszony 


a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 


 


 







2 


Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 


Kelt:  Szeghalom, 2019. január 24. 


P.H. 


            Macsári József  
              polgármester 


 
 
 


 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623. 
 


                             ELŐTERJESZTÉS 
 


a Képviselő-testület 2019. január 24 -i ülésére  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése szerint a 
kormányhivatal a 2019/2020. tanévre vonatkozóan is meghatározza és közzéteszi az általános 
iskolák felvételi körzetét. 
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése szerint eljárva a felvételi körzetek 
megállapításához a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala minden év február 
15. napjáig beszerzi a Békés megyében található valamennyi, érintett önkormányzat véleményét. 
  
A véleményezéséhez a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala megküldte a 
járásban működő kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására 
vonatkozó tervezetet. A tervezetben a Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
vonatkozásában a felvételi körzet Szeghalom település közigazgatási határa. 
  
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fentiek figyelembe vételével véleményezze a Tildy Zoltán 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola körzethatárának meghatározására vonatkozó 
tervezetet. 
 


HATÁROZATI JAVASLAT 
 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Békés Megyei 
Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala által megküldött a járásban működő kötelező 
felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezettel, mely 
szerint a Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vonatkozásában „Felvételi 
körzet: Szeghalom település közigazgatási határa.” 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Macsári József polgármester  
 
Szeghalom, 2019. január 16.  
 
Az előterjesztést készítette: Valastyánné Győri Piroska aljegyző 
 
 
 
 
 


Macsári József    








 


SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 


______/2019. (_____) önkormányzati rendelete 
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 10/2017.(V.30.) 


önkormányzati rendelet módosításáról 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) 
bekezdése, valamint a Hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 35.§ a - g pontjaiban és 
a 39.§ (2)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, illetve a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában foglaltak alapján 
az alábbi rendeletet alkotja: 


1§ 


 
A 10/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 


5.§ 
 


(1) Közszolgáltató legalább évente kétszeri alkalommal (tavasszal és ősszel) köteles a 
lomhulladék elszállítását biztosítani. 


 
2. §  


(1) Jelen rendelet 2019. 02.01. napján lép hatályba.  


 


 


Macsári József Dr. Pénzely Erika 
polgármester jegyző 


A rendeletet kihirdettem: 2019.________________ Dr. Pénzely Erika 
jegyző 





		önkormányzati rendelet módosításáról

		1§

		5.§



		2.§

		Macsári József Dr. Pénzely Erika

		A rendeletet kihirdettem: 2019.________________ Dr. Pénzely Erika








Okirat száma: 5-1/2019. 


 


Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) a Művelődési, 
Sport- és Szabadidő Központ Szeghalom alapító okiratát a következők szerint adom ki: 


1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 


 
1.1. A költségvetési szerv 


1.1.1. megnevezése: Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ Szeghalom 
1.2. A költségvetési szerv 


1.2.1. székhelye: 5520 Szeghalom, Tildy u. 30. 
1.2.2. telephelyei: 


 telephely megnevezése telephely címe 
1 Városi Sportcsarnok és Sporttelep 5520 Szeghalom, Szabolcs vezér u. 3. 
2 Várhelyi Tábor 5520 Szeghalom 01109/11 hrsz. 


2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 


 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003.05.01. 


3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 


3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1.  megnevezése: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.2.2. székhelye: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 
4.1 A költségvetési szerv közfeladata:  


 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 13. § (1) 
bekezdés 7. pontja, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról, és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény alapján helyi 
közművelődési tevékenység ellátása. 


4.2 A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati 
besorolása: 


 szakágazat 
száma 


szakágazat megnevezése 


1 932900 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős 
tevékenység 


4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 Alaptevékenységében ellátja a város közművelődésével kapcsolatos feladatokat, a 


közösségi színterek működtetését, kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások 
szervezését. Továbbá üdülői szálláshely szolgáltatást biztosít.  


 Szabadkapacitása terhére ingatlan és reklámfelületbérbeadást biztosít az 
igényeknek megfelelően. 


  
4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 


 kormányzati 
funkciószám 


kormányzati funkció megnevezése 


1 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 


2 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
3 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 
4 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
5 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
6 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
7 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondoz  


8 082093  Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 
művészetek 


9 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
10 083030 Egyéb kiadói tevékenység 
11 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 


4.5 A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Szeghalom város közigazgatási 
határa. 
 


5 A költségvetési szerv szervezete és működése 


5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
 Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg a közalkalmazottak 


jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján- pályáztatás útján- 5 éves 
időtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
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5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 


 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 


1 Közalkalmazott a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 


2 Munkavállaló a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 
az irányadó 


3 
Közfoglalkoztatási 
jogviszony 


a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 


 


 








Okirat száma: 5/2019. 
 


MÓDOSÍTÓ OKIRAT 


 A Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ Szeghalom a Szeghalom Város 
Önkormányzatának Képviselő Testülete által 2015. november 30. napján kiadott 2/2015. 
számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 8/A. §–a alapján 
valamint a Képviselő-testület 5/2019. (I.24.) számú határozatának figyelembevételével a 
következők szerint módosítom: 


1. Az alapító okirat 4.4 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 


 kormányzati 
funkciószám 


kormányzati funkció megnevezése 


1 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
2 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
3 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 
4 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
5 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 


6 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
7 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
8 082093  Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
9 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 


10 083030 Egyéb kiadói tevékenység 


11 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás” 
 


2. Az alapító okirat 5.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 


  1 Közalkalmazott a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 


2 Munkavállaló a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. az 
irányadó 


3 
Közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 


kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 


 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
Kelt: Szeghalom, 2019. január 24. 


P.H. 


Macsári József  
polgármester 


 





		Okirat száma: 5/2019.

		MÓDOSÍTÓ OKIRAT






__________________________________________________________________________________________ 
 
Ügyintézés helye: Szeghalmi Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási idő: Hétfő 800-1200   1300-1600 
Címe: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.  Kedd 800-1200 nincs 
Tel.: 66/371-611/27. mellék, Fax: 66/371-623.  Szerda nincs  
E-mail: polgarmester@szeghalom.hu  Csütörtök 800-1200   1300-1600 


  Péntek 800-1200 nincs 


   Szeghalom Város Polgármesterétől 
          


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623 


 
 
 
 


Előterjesztés 
 


a Képviselő-testület 2019. január 24-én tartandó rendkívüli ülésére 
 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk 2007. óta tagja és egyik alapítója a Szeghalom Kistérség Többcélú 
Társulásnak. Az eltelt években jelentősen átalakult mind a Társulás tagsága, mind a Társulási 
Tanács, mind a munkaszervezet. 
 
Jelenleg a Társulást alkotó önkormányzatok: Szeghalom, Füzesgyarmat, Vésztő, Körösújfalu, 
Bucsa, Kertészsziget, Csökmő. Az elnöki feladatot Bere Károly, Füzesgyarmat polgármestere 
látja el. A társulás törvényes működését dr. Blága János, Füzesgyarmat jegyzője látja el az 
elmúlt év óta. A Társulás által ellátott legnagyobb jelentőségű, jórészt egyedüli feladat az 
Egységes Szociális Intézmény fenntartása, aminek könyvelési feladatait 2019. január 1. 
napjától a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal látja el.  
Ugyanakkor a munkaszervezeti feladatokat a kezdetekkor kialakult hagyomány szerint a 
Szeghalmi Polgármesteri Hivatal látja el. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a döntések 
előkészítése, a végrehajtás szervezése a szeghalmi hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő 
feladata. Tovább „színesíti” és bonyolítja a helyzetet, hogy a társulás intézményét megillető 
állami támogatás (normatíva) Szeghalom Önkormányzathoz érkezik, és az arról szóló 
beszámoló is önkormányzatunkon keresztül történik, így felelős is érte. Ugyanakkor azzal, 
hogy a könyvelés 2019. január 1. napjától Füzesgyarmaton történik, gyakorlatilag a szeghalmi 
hivatal pénzügyi ügyintézői semmiféle jogi, munkajogi kapcsolatban nem maradnak a konkrét 
könyvelő, adatszolgáltató gyarmati munkatársakkal. Ezen túl az ily módon történő megosztás 
a feladat-ellátási időt is növeli, mégpedig feleslegesen. 
A munkaszervezeti feladatokat ellátó ügyintéző munkáltatója a szeghalmi jegyző. Az 
ügyintéző önállóan, a Társulás elnöke és a törvényességet biztosító jegyző utasítása szerint jár 
el. A munkabérét, juttatásait önkormányzatunk utalja, de a Társulás minden esetben utána 
megtéríti a kifizetést. A munkatárs némi túlzással naponta jár Füzesgyarmatra a 
jegyzőkönyveket, utalásokat, iratokat aláíratni. 
A székhely megváltoztatására a 2019. április 1. napja célszerű. Ebben az esetben a májusi 
normatíva lemondás vagy igénylés már a füzesgyarmati hivatal feladata lenne, és fiskális 
szempontból sem okozna fennakadást. (Áht. 57.§, Ámr. 103.§ /2/ bek.) 
 
Mindezen, a munkavégzést nehezítő, a munkafolyamatot indokolhatatlanul meghosszabbító 
rendszer megszüntetéséhez az alábbi döntés meghozatala indokolt: 
 



mailto:polgarmester@szeghalom.hu





__________________________________________________________________________________________ 
 
Ügyintézés helye: Szeghalmi Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási idő: Hétfő 800-1200   1300-1600 
Címe: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.  Kedd 800-1200 nincs 
Tel.: 66/371-611/27. mellék, Fax: 66/371-623.  Szerda nincs  
E-mail: polgarmester@szeghalom.hu  Csütörtök 800-1200   1300-1600 


  Péntek 800-1200 nincs 


HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Szeghalom Város Önkormányzata kezdeményezi a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 
székhelyének megváltoztatást. Javasolja, hogy 2019. április 1. napjától a Szeghalom Kistérség 
Többcélú Társulás székhelye Füzesgyarmat Önkormányzat legyen. A javaslat indoka az, hogy 
a Társulás elnöke, Füzesgyarmat polgármestere Bere Károly úr, illetve a törvényes 
működésért felelős jegyző dr. Blága János jegyző úr. A Társulás fenntartásában működő 
szociális intézmény könyvelését 2019. január 1. napjától megállapodás alapján Füzesgyarmat 
Önkormányzat látja el. Munkaszervezési, munkajogi szempontok, és a minél egyszerűbb 
működés indokolja azt, hogy a székhely áthelyezésre kerüljön Szeghalomról Füzesgyarmatra, 
ami kiterjed a munkaszervezeti feladatok ellátásának ennek megfelelő változására is. 
Ezek alapján Szeghalom Város Önkormányzat kéri a Szeghalom Kistérség Többcélú 
Társulás Alapító Okiratában és a Törzskönyvében 2019. április 1. napjától 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat székhelyként történő megnevezését. Javasolja 
továbbá, hogy ezzel összhangban a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait a 
Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal lássa el. 
 
 
 
 
Szeghalom, 2019. 01. 14. 
 
 
Az előterjesztést készítette: 
 
dr. Pénzely Erika 
jegyző 
 
 
 
                                                                              Macsári József 
                                                                               polgármester       
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Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 


___/2019. (.) rendelete 
a 2018. évi téli rezsicsökkentés végrehajtásának helyi szabályairól 


 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. Cikk 
(1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében az alábbiakat rendeli el.  
 


          1.§ 
 


 A rendelet célja, a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz vagy      
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 
1602/2018. (XI.27.) Korm. határozatban meghatározott önkormányzati feladat 
végrehajtása. 


 
2.§ 


 
(1) A Polgármester utalvány formájában, 2019. február 28-ig adja át az előzetes 


igényfelmérés során, 2018. október 15-ig igénybejelentést tett háztartások részére a téli 
rezsicsökkentésben korábban nem részesült támogatás egy háztartásra eső összegét, 
amely 12.000 Ft. 


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott utalvány tartalmazza:  
a) az utalvány felhasználására jogosult háztartás nevében az (1) bekezdésben 
meghatározott igényfelmérés során bejelentett személy nevét és lakcímét,  
b) az utalvány felhasználási formájának megjelölését, az (1) bekezdésben meghatározott 
igénybejelentés során a jogosult által közölt feltételek (fűtési mód) szerint,  
c) az utalvány felhasználhatóság legkésőbbi időpontját, 
d) annak rögzítését, hogy a jogosult tudomásul vette az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság ellenőrzésének lehetőségét.  


(3) A jelen rendeletben meghatározott utalvány 2019. december 15-ig használható fel.  
(4) A Polgármester a tüzelőanyag természetbeni biztosítására, keret-megállapodást köt a 


Szeghalom Város Önkormányzat illetékességi területén telephellyel rendelkező, 
tevékenységében érintett azon gazdálkodó szervezetekkel, akik 2019. február 5-ig a 
támogatás kiosztásában való részvételi szándékukat nyilatkozatukkal jelzik az 
Önkormányzat felé.  


 (6) Az utalvány ellenértéke nem tartalmazhatja a támogatás jogosult háztartás részére 
történő kiszállításának és a fa hasogatásának és fűrészelésének költségét. 


  
3. § 


 
(1) A jelen rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott utalvány a természetbeni 


támogatás egyszeri felhasználására jogosít és nem ruházható át.  
(2)  Az Önkormányzattal jelen rendelet 1. § (4) bekezdése alapján keret-megállapodást kötő 


gazdálkodó szervezet köteles biztosítani és ellenőrizni, hogy az utalvány felhasználására 
a jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által kerüljön sor. Ezen ellenőrzési 
kötelezettség elmulasztása esetén a gazdálkodó szervezet felel a jogtalan szolgáltatásért, 
viseli a költségeket. 


 
 







4. § 
 


Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és 2019. december 31-én hatályát veszti.  
Szeghalom, 2019. január 21. 
 


Macsári József 
polgármester 


 


dr. Pénzely Erika 
jegyző 


 








 Szeghalom Város Polgármesterétől 
        


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 
 


 
Iktatószám: 2-1/2019. 


 


M E G H Í V Ó 


 
A helyi önkormányzatokról szóló módosított 2011. évi CLXXXIX. tv. 65. §-ban biztosított 
jogkörömben eljárva, Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli 
ülését 


2019. január 24-én (csütörtök) 08:00 órára 


összehívom. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szisz Ferenc terme (Szeghalom, Szabadság tér 4-8.) 
 
Napirend: 


          1./ Települési szilárd hulladék rendelet módosítása 
          2./ Pályázat benyújtása 
          3./ Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás székhely áthelyezése  
          4./ Iskolai felvételi körzethatárok megállapítása 
          5./ Alapító okiratok módosítása 
          6./ Gyermekfogászat rendelési idejének megállapítása 
          7./ Rendeletalkotás a téli rezsicsökkentésről 
 
 
Kérem, hogy a rendkívüli ülésen megjelenni szíveskedjen! 
 
Szeghalom, 2019. január 18.  
 
 
 


 


 
 


Tisztelettel: 
 


  
 
 Macsári József  
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623 


 
 


Előterjesztés  
a Képviselő-testület 2019. január 24-i rendkívüli ülésére 


 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Mellékelten beterjesztem a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-vagy 
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló rendelet-
tervezetet és annak  
 


indokolását 
 


Mint emlékezetes, 2018. évben a gázzal és távhővel fűtő háztartások 12.000 Ft támogatásban 
részesültek a számlán való jóváírás útján. 
 
A 1602/2018.(XI.27.) Korm. határozat az előző év végén a támogatást kiterjesztette az egyéb fűtési 
módot alkalmazó háztartásokra. 2018. október 15-ig kellett az igényeket benyújtani és arról 
nyilatkozni, hogy korábban rezsitámogatásban a kérelmező nem nyilatkozott.  
A megjelölt jogvesztő határidőig 451 kérelem érkezett be településünk lakóitól az alábbi bontásban: 


- szenet igénylő háztartások száma:                    28 
- tűzifát igénylő háztartások száma:                  359 
- pb palackos gázt igénylő háztartások száma:   13 
- fűtőolajat igénylő háztartások száma:                1 
- brikettet igénylő háztartások száma:                50 


 
A kormányhatározat szerint a kapott támogatás összege: 5.412.000 Ft. 
 
A költségvetési támogatás elosztásának módját és feltételeit a helyi viszonyok figyelembe vételével 
az önkormányzat alakítja ki. 
 
A rendelet-tervezet megalkotásánál figyelembe vettük, hogy kizárólag a 2018. október 15-ig 
beérkezett igénylések támogathatóak. Egy háztartás egyszer 12.000 Ft támogatásra jogosult. A 
Katasztrófavédelem ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem 
részesült. A szállítási költség nem számítható be a támogatási összegbe. 
 
A tervezet szerint a határidőben kérelmezők 12.000 Ft értékű utalványban részesülnek. A tűzifa 
beszerzés az 1.000.000 Ft értéket meghaladja, így a Beszerzési Szabályzatunk szerint legalább 3 
árajánlatot kell begyűjtenünk, és a legkedvezőbb ajánlatot a Pénzügyi Bizottság fogja kiválasztani 
majd a február 5-i ülésén.  
 
Az egyéb fűtési módok esetében nem szükséges a legalább 3 árajánlat. Ezért ezekben felhívást 
teszünk közzé a kereskedők között és a legkedvezőbb ajánlatot tevőt a Hivatal választja ki. 
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Mind a tűzifa, mind az egyéb fűtési mód legjobb ajánlat tevőjével egy keret-megállapodást kötünk. 
Ebben a szolgáltató vállalja, hogy a szükséges mennyiséget rendelkezésre állóként biztosítja, illetve 
a szükséges alakiságokat  (utalványok kezelése, átvétel leigazolása) betartja. 
 
A természetbeni támogatást legkésőbb 2019. december 15-ig kell átadni, és a kereskedőket 2019. 
december 31-ig kell kifizetnünk. 
 
A rendelet elég szűk körben tartalmaz szabályokat, hiszen a kormányhatározat az alapvető 
szabályokat kógens jelleggel megadta. 
 
 
 
HATÁSVIZSGÁLAT: 
 
A rendelet megalkotása jogszabályi kötelezettség.  
Városunk társadalmára, lakosságára gyakorolt hatása jelentős: 451 háztartás részesül támogatásban. 
Ez a költségvetésünk részben érinti: a 12.000 Ft támogatásként megjelenik a családoknál, de ennek 
állami forrás a fedezete.  
A pénzügy, személyi feltételek a végrehajtás érdekében rendelkezésre állnak.  
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: 
                                                      
dr. Pénzely Erika jegyző                                                                                                     
 
 
 
 
 
                                                                                                           Macsári József 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 


2019.január 24-i ülésére 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018.évi L.törvény 3.melléklet I.12. 
pontjában biztosított forrásból  „Kiegyenlítő bérrendezési alap” támogatás igénylésére nyílt 
lehetőségünk, mivel önkormányzatunk egy lakosra jutó adóerő-képessége nem éri el a 
pályázati kiírásban szereplő 38.000 Ft/fő összeget. 
A pályázat célja, hogy a szerényebb anyagi helyzetben lévő önkormányzatoknál a 
hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselői illetménye megemelésre kerüljön.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.január 25. 
A pályázat benyújtásának módja: elektronikusan és papír alapon 
 
Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy nyújtsunk be pályázatot Kiegyenlítő 
bérrendezési alapból a köztisztviselői illetmények megemelésére. 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
……../2019.(I.….) Ökt. határozat 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 
Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018.évi L.törvény 3.melléklet I.12. pontjában 
biztosított forrásból „Kiegyenlítő bérrendezési alap” támogatás igénylésére. Az önkormányzat 
vállalja az illetményalap a 2018.évi L.törvényben rögzítetthez képest 20 %-kal emelt 
összegben, azaz 46 380 forintban történő megállapítását 2019.évre. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Macsári József polgármester  
 
Szeghalom, 2019.január 17. 
 
 
 
 
 
Macsári József 
 
Az előterjesztést készítette: 
Kohut Tibor 
Pü. irodavezető 
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Okirat száma:4-1/2019. 


Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Nagy Miklós 
Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény alapító okiratát a következők 
szerint adom ki: 


1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 


1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális 


Gyűjtemény 


1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 2. 
1.2.2. telephelye(i): 


 telephely megnevezése telephely címe 
1 Kiállítóhely 5520 Szeghalom, Tildy u. 14. 
   
   


2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 


2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011. 07. 01. 


2.2. költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése székhelye 


1 Nagy Miklós Városi Könyvtár 5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 6. 
2 Sárréti Múzeum 5520 Szeghalom, Tildy u. 14. 
3   


3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 


3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 







2 


3.1.1. megnevezése: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1.  megnevezése: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.2.2. székhelye: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


 
 


4. A költségvetési szerv tevékenysége 


4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 53. § (2), illetve a 64. § (1) 
bekezdésében foglaltak szerint. 


 


4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 


1 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, 


megőrzi, gondozza, rendelkezésre bocsájtja, és a helyi igényeknek megfelelően alakítja. 
Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumjairól, 
szolgáltatásairól. Biztosítja más könyvtárak szolgáltatásainak elérését. Részt vesz a 
könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. Szabadkapacitása terhére 
ingatlan bérbeadást biztosít az igényeknek megfelelően. 


 


4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 


 
kormányzati 
funkciószám 


kormányzati funkció megnevezése 
 
 


  1 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
2 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása 
3 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
4 082044 Könyvtári szolgáltatások 
5 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 


 
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Szeghalom város közigazgatási 


határa 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 


5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a Képviselő-
testület bízza meg a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján 
– pályáztatás útján – 5 éves időtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a 
polgármester gyakorolja. 


 


5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
Közalkalmazott a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 


törvény 
Munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. az irányadó 
Közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 


valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. 
törvény 
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ELŐTERJESZTÉS 
 


a Képviselő-testület 2019. január 24-i ülésére. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Önkormányzat intézményeinél  


- Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde, 
- Intézményműködtető Központ, 
- Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
- Művelődési, Sport és Szabadidő Központ 


az Alapító Okiratokat új kormányzati funkció megjelenése miatt szükséges módosítani. 
 
Új kormányzati funkció: 
 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. 
 
Az Alapító Okirat módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat az 
előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ………………………………… 
Alapító Okiratának módosítását az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja, így az egységes 
szerkezetű Alapító Okiratot a 2. sz. melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Szeghalom, 2019. január 18. 
 
Az előterjesztést készítette:  


Valastyánné Győri Piroska aljegyző 
 
 
          Macsári József 
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